
BAI TUYEN TRUYEN YE TRIEN KHAI THIIC HIN CVI) 
"NGU'O VIETNAM IYU TIEN D (JNG HANG VIJT NAM" 

TREN D!A  BAN THANH PHO HA NQI 
(Tài liçu phyc vy cong tác thông tin, tuyên truyn quj 111/2 022 

trén tha bàn các xä, phumg, thj trán) 

Sáu tháng du nàm 2022, thành ph Ha Ni thrc hin các nhim vi1 kinh 
t - xã hi trong bi cành tInh hInh th giâi và khu virc di mt vâi nhiêu yêu to 
bt igi: Djch bnh Covid-19 vn din bin phrc tap, tang tru&ng kinh t toàn 
cu chua phi1c hi, tInh hInh xung dt giüa Nga và Ukraine din ra càng thng, 
cUng vi bin di khI hu dà tác dng tiêu circ dn kinh t th giói và khu v1rc. 
Duói s1r chi dao  sâu sat, quy& liêt cüa các c.p üy Dàng, chInh quyên và h 
tMng chInh trj Thành ph, tInh hInh kinh t - xä hi 6 tháng du näm cña Thu 
do tip ttic có chuyn bin tIch cue, rnt s ngành, lTnh vrc có xu hung phiic 
hi phát trin. GRDP 6 tháng Mu näm 2022 tang 7,79% (trong do riêng qu II 
tang là 9,49%), gp 1,29 ln mirc tang cüng k5 näm 2021 và gap 1,08 ln müc 
tang cüng kSr näm 2019 khi chua xáy ra djch Covid- 19, mçi hoat dng san xuât 
kinh doanh phiic hi nhanh. Dc biêt, Dai  hi Th thao Dông Nam A ln thir 31 
(SEA Games 31) t chüc tai  Ha Ni là ca hi d các doanh nghip quàng bá, 
gii thiu san phm, m rng thi, trumg, qua do, gop phn thrc hin có hiu 
qua Cuc 4n dng nàm 2022.. 

Trong sáu tháng Mu näm, CVI) "Nguii Vit Nam xu tiên dung hang 
Viêt Nam" cia dugc BCE) CVI) Thành ph& các dan vi, thành viên và BCE) CVI) 
các qun, huyn, thj xä tIch circ trin khai, dt nhU'ng k& qua tIch circ, trong do: 

1. Cong tác lãnh dio, chi do 
- BCE) CVD TP t chirc thuc hiên K hoach so 221/KH-BCI)CVI)TP 

ngày 11/01/2022 v vic trin khai thirc hin CVI) "Nguôi Vit Nam izu tiên 
dung hang Vit Nam" näm 2022 trên dja bàn thành ph Ha Ni; hithng Mn các 
dan vi, s&, ban, ngành; BCE) các qun, huyn, thi,  xã xây dirng K hoach thirc 
hin CVI), dánh giá kt qua trin khai thirc hin Cuc 4n dng trên dja bàn, 
thin vi,;  Tham miru Ban Thuing vi Thành üy ban hành Cong vAn s 351-
CV/TU ngày 04/4/2022 v vic tang cu?mg lAnh dao  thçrc hin CVI) trên di,a 
bàn thành ph Ha Ni; Quy& djnh s 2406-QI)/TU ngày 16/2/2022 kin toàn 
thành viên BCE) CVD Thành ph; ban hành K hoch 247-KH/BCI)CVDTP 
ngày 13/4/2022 cüa Ban chi dao  CVI) Thânh ph v trin khai thrc hin Chi thj 
03-CT/TW ngày 19/5/2021 cüa Ban BI thu' v vic "Tang cwô'ng sy lãnh dgo 
cza Dáng dOi vO'i Cu5c vgn dç5ng "Ngwài Viçt Nam u'u tiên dung hang Vit 
Nam" trong tInh hInh mO'i trên dja bàn thành pM Ha Nt5i". 
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- Thirc hiên su chi dao cüa BCD CVD TP, các si, ban, ngành, các to 
chirc thành vien, BCD các qun, huyn, thi xã dä t chüc thirc hin Cuôc vn 
dng phü hcTp vôi tInh hInh, nhim vi1 cüa dja phuang, dan vj,...; trong do: 

2. Cong tác tuyên truyên 
BCD CVD Thành ph cia chi dao  các s, ban, ngành, các to ch(rc thành 

viên, BCD qun, huyn, thi, xã tIch crc tuyên truyên den can b, dãng viên, 
cong nhân viên chüc, doàn vien, hi vien, các tng lap Nhân dan thông qua các 
hInh thüc cia dng, phong phü nhu: phumg tin thông tin dti chüng, t rai, áp 
phIch, pano, kh,u hiu; các buè,i toa dam, hi thão, hi nghj, các buôi tp 
hun...; tuyên truyn kt qua chuang trInh bInh ch9n "Hang Vit Nam duçic 
ngithi tiêu dñng yeu thIch" nàm 2021; biên son cuôn sách "Hang Vit Nam 
duçic nguai tiêu dung yêu thIch" näm 2021; tuyên truyên ye tInh hInh kinh tê - 
xã hi cüa dt nuóc và Thành ph 6 tháng dâu nam 2022 lông ghép vói nhfrng 
ni dung lien quan cüa CVD dn can b, dáng viên và Nhân dan Thu do... 

3. Chtro'ng trInh thra hang Vit dn ngirb'i tiêu thing, day mtnh phát 
triên thtro'ng mi, bInh on thj tru*ng 

- S Cong thucmg t chirc 02 Tutn hang Vit; tham muu UBND Thành 
pM trin khai Chucrng trinh "Hành dng vi quyn lçii ngi.thi tiêu dñng" näm 
2022; t chrc Lé mit tinh hu&ig 1r11g ngày quyên cüa nguai tiêu diing Vit Nam 
ngày 11/3/2022 và HOi  chg Hang hóa san phm vi ngixôi tiêu dung thu hut 120 
gian hang cüa 100 doanh nghip, co sa san xut kinh quanh; t chüc chuang 
trInh khuyn mai  t.p trung Thành pM, các chuang trInh s1x kin: "Ha Ni Xanh 
- kt Mi Xanh", Hanoi Sales Promotion 2022... To chirc các hot dng v lien 
k& vüng và M trçi quãng bá, k Mi cung - cu hang hóa Ha Ni vói các tinh, 
thành pM trong 11th vrc cong thuong; phát trin các dim giói thiu và ban san 
phm OCOP gn vâi du ljch lang ngh& du ljch nông thOn; t chirc hi nghj kêt 
Mi Doanh nghip san xut san phm cOng nghip chü 1irc Ha Ni - doanh 
nghip Italia và các chuang trInh khuyn cOng Thành pM nhix: Hi chq hang 
luu nim chit luang cao Thu dO 2022, Chuang trInh k& nôi mng luói tiêu 
dung bn vrng lang ngh truyn tMng 2022 kt hqp chào mirng six kin Di hi 
The thao Dông Nam A, Chiiang trInh bay san phm lien kt hçip tác bn cü'ng 
giüa co s0 phân pMi ban lé vâi các nhà cung 'irng v san phm than thin môi 
truang tai  các trung tam thuang mai... 

- S& du ljch ph& hçip xây d'trng cac san phm du lch mai và kIch hoat 
các san phm du ljch dac sc phic vi khách du ljch nhân djp SEA Games 31. 
Trong thai gian diên ra SEA Games 31, Ha Ni cia don gn 700 nghIn lugt 
khach du 1ch ni dja, 31.448 lugt khach du ljch qMc t có km trü. Kt Mi các 
doanh nghip kinh doanh lU hành, luit trü tham gia giói thiu các djch vit trong 
các chuang trInh "Tháng khuyên mai Ha Nôi, Hôi cho hang Vit Nam dugc 
nguai tiêu dung u'a thIch"... 
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- Lien doàn lao dng tip tiic trin khai có hiu qua chucmg trInh "Phüc 
igi doàn viên"; tao  diu kin d gn 10.000 doàn viên, ngithi lao dng dugc 
mua hang hoc sir diing djeh vii vi müc giá u'u dãi, tng s tiên dirge uu dãi len 
dn 2 t' dng. To chirc 155 chucing trInh "Cam cm ngui lao dng" vâi sir tham 
dr cüa trên 6.000 CNVCLD, ttng qua bng các san phrn hang Vit cho CNLD. 
PMi hçrp vôi các cc quan chüe näng, cáe doanh nghip t chi'rc có hiu qua các 
"Phiên chg cong nhan, phiên chg nghia tInh", "Gian hang giârn giá", "Hi chg 
hang Vit", "Chg luu dng", "Siêu thj Cong doàn"... các kliu dông cOng nhân 
lao dng sinh sMg, khu cong nghiêp, ch xut, khu nba tr9, nhà a cong nhân,... 

- Hi Nông dan Thành ph chi dao  Hi Nông dan các qun, huyn, thj xa 
t chüc giai thiu và tiêu thii san phm nông nghip, lang ngh truyn thng; to 
chüc các gian hang k& ni, giai thiu san phm nông nghip an toàn, san phm 
lang ngh và các san phm OCOP. Phé,i hgp lira ch9n 36 doanh nghip, hqp tác 
xa và các chü th san phm OCOP tham gia gian hang tai  "Fetival trái cay và 
san phtm OCOP Viêt Nam näm 2022 tai Scm La" . Hi Nông dan các huyn, thj 
xa phi hgp t chüc tuyên truyn, quãng bá các san phm dã dirge bâo h nhân 
hiu và phi hgp xây drng chi dn dja l, nhãn hiu, thucing hiu cho các san 
phtm nông san th manh  cüa dja phucmg... 

- Hi Lien hip phii nü Thành ph t chirc Hi tháo "Vai trO cüa ph'i nü 
trong phát trin chui cung ñng, tiêu thii nông san an toàn trong tInh hInh mói" 
thu hut gn 200 dai  biu tham dir và 28 doanh nghip nü giai thiu san phm 
tiêu dung, thirc ph.m có ngun gc xutt xir, ma vach, dat chun OCOP. 

- Thành doàn Ha Ni dãng cai Festival thanh niên Dông Nam A, quãng 
bá hInh ánh Thu do, các san phm, mon an dc tnrng cüa Ha Ni và Mt ni.râc 
Vit Nam vai ban  be khu virc và qu& t. T chic Ngày hi van hóa, th thao 
thanh niên cOng nhân näm 2022 vâi các "Gian hang 0 dng", gian hang giá ré, 
san phm hang Vit Nam chit lugng cao, nOng san, thçrc phm... 

- BCD các quQtn, huyn, thj xa dâ phi hçrp các s&, ban, ngành, các doanh 
nghip t chüc các hi chg hang Viêt, phiên chg hang Vit, chg hoa xuân, các 
chuyn cliia hang v vüng xa trung tam,... 

4. Cong tác quãn 1 Nhà ntr&c 
Hogt d5ng ho trç doanh nghip: Dugc các cci quan quán l nba nithc 

tham mixu cho Thanh ph trin khai vic tháo go' khó khän cho doanh nghip, 
day manh  trin khai chuang trInh phát trin san phrn cOng nghip chü lirc, 
cOng nghip h trg, phát trin thixang hiu, khuyn cOng, phát trin lang ngh 
gop phân tao  mOi tnrang thun lgi giup doanh nghip Vit My mnh phát trin 
san xuât kinh doanh, nâng cao náng hrc canh  tranh. Thành ph ban hành K 
hoach thirc hin d an phát trin san ph.m cOng nghip chü lrc thanh ph H. 
Ni; Chuang trInh phát trin COng nghip h trg thành pM Ha Ni; trin khai 
Kê hoach v vic trin khai xét tang danh hiu Ngh nhân Nhân dan, Ngh nhân 
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Uu tii trong lTnh virc ngh thu cong m ngh nàm 2022; ban hành "Quy chê 
cim cOng nghip trên da bàn thành ph Ha Ni"; K hotch ye vic triên khai 

D an "Huy dng Ngii?ii Vit Nam a nuâc ngoài tham gia giai thiu, tiêu thi 
san phm và phát trin các kênh phân phi hang Vit Nam a rnthc ngoài giai 
dotn 2020 - 2024"; K hoach phát trin trung tam thiêt kê sang tto, giâi thiu, 
quãng bá và ban san phm OCOP, lang ngh gn vai du ljch tai  các huyn, thj 
xã trên dia bàn Thành ph giai dotn dn nàm 2025,... 

Trong sáu tháng du näm 2022, Sa Cong thuo'ng dà thirc hin thanh tra 
07 doanh nghip trong linh virc an toàn thyc phâm theo kê hoach, kiêm tra dt 
xu.t 05 doanh nghip trong lTnh vrc xäng d.0 kêt hçip tuyên truyên, phô biên 
dn các t chüc, cá nhân v CVD, nâng cao trách nhim cüa doanh nghip trong 
phèng chng djch bnh, bào dam san xut kinh doanh... S& Du ljch kt ni các 
doanh nghip kinh doanh 1t hành, hru trñ tham gia giai thiu các djch v11 trong 
các chucing trInh do Thành ph phát dng; Phi hçip h trg, cung cp n ph.m 
tuyên truyn, qua tang là hang thu cong truyn thng cho các doàn di cong tác 
xi'ic tin trong nithc và nuac ngoài, hi chg thuang mai  trong nuOc và nuac 
ngoài giai thiu quãng bá hInh ánh du ljch Ha Ni. Hi Lien hip Phii ni tip 
tiic thirc hin dn an "H trçi phii nü Thu dO khai nghip" näm 2022 (dã h trV 
100 phii nu khai sir kinh doanh, khôi nghip); chi dao  Trung tam h trq phii nO 
phát trin Ha Ni k k& vâi Cong ty C phn tp doàn M5 Hanh  thóa thun 
hçp tác thirc hin "Chuang trinh cüng phii nü phát trin sinh k bn vU'ng"; t 
chuc thanh cong hi thi "Doanh nhân nü Thu do Tam - Tài - Thanh ljch"; th 
chüc t9a dam "Phát huy vai trô cüa các cp hOi  phi nt trong san xut nông 
nghip hang hóa üng dung cOng ngh cao", chumg trInh "Lang dc san" cho 15 
doanh nghip nü quàng b san phm cht lucTng cao... Hi Ciru chin binh 
Thành ph trin khai cOng tác ph& hçip giUa Hi CCB các cap yà Hi Doanh 
nhân Ciru chiên binh Thu Do nhtm nhân rng cac mô hInh CCB yà cac doanh 
nghip, doanh nhân CCB san xut, kinh doanh giOi d giói thiu, quàng bá san 
phâm ni dja, lam thay di nhn thüc cho can b, hi viên CCB và nhân dn 
trong tiêu dung san phm, hang hóa. Các cp hi NOiig dan Thành ph pMi hçTp 
vai Buu din cüng cap triên khai thôa thun hçp tác näm 2022 vói các nhóm 
hoat dng nhu: rà soát, dua h san xut nông nghip len san giao djch thuang 
mai din t1r Postmart.vn; kt ni, tiêu th nông san cho nông dan; phát trin 
cong tác viên, di 1 ban hang; t chüc truyn thông v chuyn di s nOng 
nghip, nông thôn. Hip hi Doanh nghip nhó và yüa Thành ph Ho trg doanh 
nghip trong cOng tác xuc tiên thirong mi thj truang ngoài nuac, thu lam vic 
vai các thung vii  ti các nuac: An d, Sinhgapore, Han quOc, Nga... T chüc 
giao thuong djnh kr hang tháng gap g hon 200 doanh nghip giüa các nhóm 
ngành hang và lien kt chui giá tn cua cac doanh nghip.T chuc chuong trinh 
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hi thâo "Chuyn di s di tü quail 1 cong vic trong doanh nghip vra và nhO: 
4 giài pháp quán 1 thirc t & hiu qua" vôi sr tham gia cüa 40 doanh nghip 

- BCD CVD các qun, huyn, thj xã phi hgp vi chInh quyn cüng cap 
h trç các doanh nghip xác djnh, hra ch9n dja dim ban hang thuan  igi dê 
Nhân dan, ngui tiêu dung dn thäm quan, mua srn nhm quâng ha, gii thiu 
các chuong trInh ban hang Vit trên dja bàn dan cu. Don dc vic xây dmg và 
phát trin co s& h tng thucing mai,  trin khai xây dirng nhãn hiu tp th cho 
san phrn dc trung, truyn thng cüa dja phuong... 

Dc bit, tnncc din bin phirc tap cña djch Covid-19, BCD CVD các 
qun, huyn, thi, xa Cung các don vi thành viên dã tuyên truyên, giám sat các Co 

s& kinh doanh vat  tu y t lien quan dn cong tác phông, chng djch, han  ch 
vic gäm hang, tang giá d triic 1i; tuyên truyn, kim tra, giám sat vic binh 
n giá thj trung tránh tInh trng thu gom hang boa gay bt n trong thai gian 

xày ra djch bnh... 
Hogt d5ng h' trçr ngithi tiêu dung: Sâ Cong Thumg t chrc thành cong 

L phát dng ngày Quyên cüa nguYi tiêu dung Vit Nam "Tiêu dung an toàn 
trong thai k bInh thumg mdi" và Khai mac  Hi chq hang hóa san phm vi 
ngu?ii tiêu dung nàm 2022... S& Du lch phi hgp, cung cp thông tin các dim 
dch vil mua srn, an ung, vui choi giái tn,... dat  tiêu ehun ph1ic vi khách du 
lch tiêu biu trên dja bàn Thành ph. UST ban MTTQ Vit Nam các cap Thành 
ph t chrc các hoat dng thäm, tang qua các gia dInh chinh sách, ngui nghèo, 
ngui có hoàn cânh kho khàn, thirc hin t& cOng tác an sinh xà hi; Uy ban 
MTTQ Vit Nam các qun, huyn, th xã và co sâ dà trIch Qu' "Vi ngui 
nghèo", van  dng tang qua trrc tip d h trg tang 58.758 sut qua cho h 
nghèo, h khó khän tai  các dja phixcing vi tng s tin 28,2 t' dng. Phát dng 
chuong trinh "Song và may tInh cho em", dã h trg mua 1.023 b may vi tInh 
trj giá 8 t5' 695 tniu dng cho h9c sinh có hoàn cânh khó khan tai  25 qun, 
huyn, thj xä; h trq 100 may tInh bang cho 100 tré em là con em y, bác s có 
hoàn cânh khó khan, tré em khuyt tat  và h9C sinh có hoàn cánh khó khàn. Lien 
doàn Lao dng Thành pM tnin khai có hiu qua chuong trinh phuc li doàn 
viên; tim kim di tác mi d trin khai chuong trinh; van  dng và pMi hp 
cüng các di tác cung cp các san phm hang hóa chat luqng, tao  diêu kin dê 
doàn viên, nguii lao dng duçc mua hang ho.c sir diing dch vii vâi rnirc giá uu 
dãi... Hi Lien hip Phi ntr Thành pM pMi hçip trin khai gói M trg an sinh 
(tng may icc nuóc, khu trang, sua, xjt sat khun...) trj gia trên 1,7 t' dng cho 
can b, hi viên ph nfi tham gia phông cMng djch Covid- 19; tng qua cho các 
can b bác s, nhân viên y t tai  5 don vj trên dja bàn Thành pM trj giá 13 triu 
dông và tng 130 sut qua (150 tniu dng) cho các gia dinh khó khän bj ành 
hithng bi djch bnh Covid-19; pMi h?p  t chüc k& Mi tieu th thc phrn an 
toàn, cung ng cac san phm sach  tâi can b, hi viên và Nhân dan Thu dO... Hi 
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Nông dan Thành ph chi dio t chirc k cam k& dam bào an toàn v sinh thic 
phm cho trên 290.300 h hi viên nông dan san xuât, kinh doanh, chê biên 
nông san, thirc phm và thrc hin các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 
Tip tic duy trI các t doàn k& giüp nhau lam giàu và giãm nghèo ben vftng, 
4n dng hi viên giüp nhau vuçit khó, thoát nghèo vâi tng s tin 3.529 triu 
dng vôi trên 15.048 ngày cong... Thành doàn Ha Ni phi hçip vOi Hi doanh 
nghip tré Ha Ni và các dan vj dng hành khii dng trtm ATM oxy min phi 
cüa Thành ph và trin khai h thng ATM oxy tii ác qun, huyn, h trçc beth 
nhân Covid- 19 diu tr ti nhà... Ciic Quàn 1 thj trumg chi dao  các di quán 1 
thj trrning tang cuông kim tra, kim goat hang hóa lu'u thông trên dja bàn, 
không d các di tuçlng lçii dçing tInh hInh kinh doanh, 4n chuyn, tang trtt 
hang cm, hang 1u, hang già, hang kern cht lisçmg, chng du cci, gäm hang 
nht là di vi các mt hang thi& yu ph1ic viii di sng nhân dan, mt hang y t 
phic vi cong tác phông, chng djch bnh Covid-19, igi diing nhu cu tiêu dung 
tang cao, tao khan him ngun cung 1mg xäng du giâ to d triic igi b.t hçp 
pháp, nhm gop phn n dinh thi trrnmg,... 

5. Chiro'ng trInh bInh chçn "Hang Vi1 Nam dwçrc ngwôi tiêu dàng 
yêu thIch" 

BCD và các thành vien BCD, các si, ban, ngành cüa Thành phô tang 
cuè'ng tuyên truyn k& qua chucing trInh bInh chQn "Hang Vit Nam duqc 
ngu?ii tiêu dung yêu thIch" näm 2021; xây dirng k hotch biên tp cun .n 
phâm "Hang Vit Nam du?c  nguôi tiêu dung yêu thIch närn 2021" nhäm quâng 
bá, gii thiu các san phrn dugc ton vinh tii chiio'ng trInh. 

* * 

V phiio'ng huông, nhim vii, giài pháp dy mtnh thirc hin CVD, thu?yi 
gian tii BCD CVD TP xác djnh tp trung triên khai các ni dung cong tác sau: 

- Tang cung vai trô lãnh dao  cüa cp Uy, sir phi hçip cüa chInh quyn, 
di mâi ni dung, phixang thrc, tang cung cOng tác tuyên truyn CVD, tr9ng 
tam ia trin khai Chi th s 03-CT/TW ngày 19/5/202 1 cüa Ban BI thu ye tang 
cu?mg sr länh dao  cña Dãng di vi Cuc vn dng "Ngmii Vit Nam uu tiên 
dung hang Vit Nam" trong tInh hInh mói. Trin khai thc hin các nhim v1i 

theo tinh thin Chi thj s 28/CT-TTg ngày 26/10/202 1 v tAng cithng thrc hin 
Cuc 4n dng "Nguui Vit Nam uu tiên dUng hang Vit Nam" trong tInh hInh 
mdi. Trin khai thirc hin Cong vAn s 351-CV/TU ngày 04/4/2022 v vic tang 
cuing lành dto thc hin CVD trén dja bàn Thành ph và K hoach thic hin 
Chi thj s 03-CT/TW cUa Ban BI thu. ChU tr9ng tuyên truyn, giâi thiu, ton 
vinh san phm, hang hóa Vit Nam cht lugng cao, nMt là các san phm, djch 
vu duGe bInh chon, cOng nhn "Hang Vit Nam dugc ngui tiêu dUng yêu 
thich", dông thii len an, du tranh vth hang già, hang nhái, hang kern chit 
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1uçmg; tuyên truyn, nhân rng các mô hInh din hInh, ton vinh t chüc, cá 
nhân, san phm duçc cong nhân hang Vit Nam cht luçmg cao. TO chirc các 
chuang trInh t9a dam, phóng sr,... 

- Dy mtnh các hot dông gifii thiu, quàng bá hang Vit Nam chit 
lugng cao dn ngiRi tiêu dung. Trin khai các hi chçi, chuong trInh khuyn 
mai, giâm giá, chuang trInh kich cu ni dja, kt n& giao thucing, tang tOng 
mirc ban lê hang hóa, doanh thu djch vi tiêu dung Thành pM theo K hoach 
hott dng näm 2022 dä xay dung cüa các sâ, ngành, dan vj thành viên. To chic 
hiu qua các ni dung hot dng M trq quàng bá, kt Mi tiêu thi trái cay, nông 
san, san phm OCOP, san phm müa vi có khó khán trong vic tiêu thçi. 

- Trin khai chuang trInh bInh ch9n "Hang Vit Nam duçic nglx?Yi tiêu 
dung yêu thIch" näm 2022. 

- H trçi doanh nghip tháo g khó khàn: Gn hot dng cUa CYD vi 
các hott dng M trg doanh nghip cüa Thành pM; cüng Thành pM và các sâ, 
ban, ngành tp trung tháo g kho khän cho doanh nghip, tp trung kt Mi cung 
- C6. Tip tiic rà soát, M trcy xây dung nhãn hiu, thuong hiu các san pham có 
tM manh  cüa dja phuang, tang cung giâi thiu, kt Mi d san phm di sau vao 
dii sng dan cu, tto thói quen tiêu dung; M trçl doanh nghip khôi phiic, phát 
trin san xut, kIch cu tiêu dung hang hóa san xut trong nu'óc trong Mi cãnh 
djch Covid- 19 dang duçc kim soát có hiu qua bithc du. 

- Thirc hin t& thim v11 quán 1 thj trumg, giá ca san phm cMng hang 
giá, hang kern cht luçing, phOng cMng buôn 1u, hang cm và gian 1n thuang 
mi, gop ph6 kim ch 1tm phát, bInh n giá di vôi các mt hang thit yu, 
bào dam an sinh xä hi và tang trithng bn vüng. 

- Tang cumg pMi hçp ch,t chë, dng b giüa các ngành Thành pM và 
các dja phuang, phân cong trách nhim các thành viên trong BCD CYD Thành 
pM, dam báo phu hçip theo chuc nang và nhim vii chInh trj cüa trng dan vj... 
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